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Dinsdag 27 juni a.s. PO in Actie
U heeft van ons onlangs een brief gekregen van Stichting Soolva betreffende PO in Actie. A.s. dinsdag
gaan erg veel basisscholen pas om 09.30 uur hun deuren openen om als Basisonderwijs een duidelijk
signaal af te geven aan onze regering. De beide scholen in Hank doen hier ook aan mee. Om die
reden starten wij a.s. dinsdag niet om 08.00 uur, maar pas om 09.30 uur. Vanaf 09.30 uur zijn alle
kinderen weer van harte welkom. We hopen op uw begrip.
Urenrooster schooljaar 2017-2018
Nog 3 weken en dan is het alweer grote vakantie. Om die reden sturen we naast deze extra
nieuwsbrief u ook de formulieren toe om de urenroosters van uw kind in te vullen. Er is er een voor
de onderbouw ( kleuters) en een voor de onder(grp3)/midden/bovenbouw.
Volgend jaar gaat er wel wat wijzigen in onze begintijden. Nu konden de kinderen beginnen om
08.00, 08.30 en 09.00 uur. Volgend schooljaar valt beginnen om 09.00 uur af. U kunt dus alleen nog
kiezen uit beginnen om 08.00 of 08.30 uur. De reden hiervoor is dat we nu om 08.30 uur gelijk met
alle kinderen kunnen starten. Zo kunnen we onze tijd nog efficiënter gebruiken voor alle kinderen. De
MR heeft ook toegestemd in deze wijziging van begintijden.
Wilt u de formulieren a.u.b. uiterlijk vrijdag 30 juni a.s. bij de leerkracht van uw kind inleveren. Heeft
u geen printer, kunt u ook een formulier ophalen bij de leerkracht van uw kind.
Groepsindeling volgend schooljaar
Ook volgend jaar zijn er weer 4 groepen op De Wilgenhoek:
Onderbouw
:
Groep 1 /2
Groep 3
Middenbouw :
Groep 4/5
Bovenbouw
:
Groep 6/7/8
Na de MR vergadering van woensdag 28 juni a.s. krijgt u van ons te horen welke leerkracht er
volgend jaar voor de groep van uw kind staan.
Met vriendelijke groet,
Team OBS D Wilgenhoek

